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باشد. هدف استفاده کمتر از مدرسان با صالحیت و خبره میجهاد کشاورزيهاي هاي آموزش کارکنان سازمانهاي برنامهیکی از ضعف
هاي آموزش کارکنان سازمان کشاورزي و منابع طبیعی در برنامههاي دانشکدهعلمیهیئتبر مشارکت اعضاي مؤثرپژوهش، بررسی عوامل 

نفر عضو 110عه آماري پژوهش انجام شد. جام1399بود. این پژوهش با پارادایم کمی و روش پیمایشی در سال جهاد کشاورزي
نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه بود 82دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه ارومیه بود که علمیهیئت

گاه ارومیه و دانشعلمیهیئتنفر از 5شده طراحی گردید. روایی محتوایی پرسشنامه توسط ریزيبرنامهرفتارکه بر اساس مدل نظریه
CR) و 71/0-90/0شد. پایایی پرسشنامه با ضریب تتاي ترتیبی (تأیید)AVE)73/0 -52/0کارگیريبهروایی همگراي آن با 

نگرش مثبتی به آموزش کارکنان دارند، علمیهیئتهاي پژوهش نشان داد که علیرغم اینکه اعضاي ) محاسبه گردید. یافته95/0-81/0(
در علمیهیئتدرصد اعضاي 10از سطح متوسط بوده و کمتر از ترپایینهاي آموزش کارکنان به مشارکت در برنامههاآنتمایل 
علمیهیئتاند. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک ترتیبی تمایل اعضاي بدو یا ضمن خدمت کارکنان مشارکت داشتههايآموزش

، هنجارهاي جامعه جهاد کشاورزيمتغیرهاي خودکنترلی، اعتماد به سازمان تأثیررکنان تحت هاي آموزش کابه مشارکت در برنامه
هاي آموزش کارکنان در برنامهعلمیهیئتباشد. لذا براي تقویت مشارکت اعضاي هایی میسازمانی و تجربه مشارکت در چنین آموزش

الزحمه حقعلمیهیئتایجاد شود؛ براي خدمات ترویجی اعضاي ورزيجهاد کشانامه همکاري بین دانشگاه و سازمان الزم است: تفاهم
لحاظ شود. هاآنهاي ترفیع و ارتقاء ها جزء شاخصاین فعالیتوپرداخت شود
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مقدمه  
شود (مرادي و محسوب میهاآنارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان یک عامل مهم در توانمندسازي و افزایش تعهد سازمانی 

وري گرفتن مسئولیت و خالقیت شده و بر نگرش، عملکرد و بهرهبر عهدهکوشی، ). آموزش باعث سخت1395طالع پسند، 
). 1396گذارد (شجاع و همکاران، میتأثیرمنابع انسانی 

ها را کیفیت آموزشی و به تبع آن کیفیت مدرسان عامل اثرگذار در موفقیت یا اثربخشی دورهترینمهمبسیاري از مطالعات 
ترینمهم) به این نتیجه رسیدند که متغیر کیفیت آموزش مجازي به عنوان 1398دانند. آسیمه و همکاران (ها میدوره
میررحیمی و همکاران باشد. حاجیاستان فارس میجهاد کشاورزيبینی کننده توانمندي شغلی کارکنان سازمان پیش

و هاآنها و کاربردي بودن هاي آموزشی، نظارت بر کیفیت محتواي دورهدر بررسی خود از دیدگاه خبرگان دوره)1396(
شمارد. رستمی و همکاران هاي آموزشی بر میهاي بهبود دورهاي مدرسان را از جمله عاملکیفیت و توانایی فنی و حرفه

استان جهاد کشاورزيهاي ضمن خدمت کارکنان سازمان ) در ارزیابی دانش و مهارت اکتسابی و توانمندي اساتید دوره1396(
خدمت را ناشی از نهاي آموزش ضمهمرکزي به این نتیجه رسیدند که عدم مطلوبیت دانش و مهارت اکتسابی کارکنان در دور

ها با نیاز شغلی کارکنان دارد و عدم مطلوبیت توانمندي شکمبود بودجه، عدم توانمندي اساتید و عدم ارتباط کافی بین آموز
آذر و شود. فتحیها و منابع نوین آموزشی مربوط میرا به نداشتن دانش و مهارت کافی، عدم استفاده از روشهادورهاساتید 

تدریس، هايروش) نیز به این نتیجه رسیدند که شایستگی مدرس در مدیریت دوره شامل انتخاب صحیح 1395همکاران (
ریزي درست دوره و نیز تخصص و تسلط مدرس نسبت به شفاف مطالب و توجیه مخاطبان دوره درباره موضوع و طرحارائه

باشد و تضمین ها میو انگیزش مخاطبان این دورههاي ضمن خدمتموضوع تدریس یکی از چهار عامل مهم در زمینه برنامه
کند که ) در تحقیق خود بیان می1394باشد. سادات حسینی و همکاران (هاي مذکور میکننده درصد بزرگی از موفقیت دوره

از باشد که الزم است می"کیفیت تدریس مدرسان"هاي آموزش ضمن خدمت عامل بهبود دورهترینمهماز دیدگاه معلمان 
مدرسان با سطح سواد، تجربه، تعهد و انگیزه مطلوب در این زمینه استفاده شود تا بتواند با برقراري ارتباط مطلوب با فراگیران 

تدریس و مدیریت مناسب کالس و امکانات و تجهیزات آموزشی در امر تدریس موفق باشد. الیاس هايروشکارگیري و به
ها با نیازهاي دروس همراه با تناسب محتواي دورهارائهکه بهبود در توانمندي مربیان در ) معتقدند1393پوریان و همکاران (

هاآنتواند منجر به توسعه توانمندي آموزشی و سازماندهی امکانات و شرایط محیط آموزشی در راستاي یادگیري فراگیران می
توان ایجاد انگیزه در مخاطبان؛ بیان اهداف :ازندعبارتتواند منجر به بهبود توانمندي مربیان شود شود. اقداماتی که می

تدریس متناسب با محتوا و امکانات؛ قدرت بیان و انتقال مطالب؛ ارتباط مناسب مربیان با هايروشآموزشی؛ تسلط به 
لذا از اساتیدي کر خالق. کارگیري وسایل و مواد کمک آموزشی توسط مربیان؛ مشارکت دادن مخاطبان و ایجاد تففراگیران؛ به

اي تدریس هاي حرفهو صالحیتهامهارتهاي الزم، هاي ضمن خدمت کارکنان باید استفاده شود که از تواناییدر دوره
هاي به این نتیجه رسیدند که رضایت فراگیران از مدرسان منجر به اثربخشی دوره)1391برخوردار باشد. دانایی و آجیلی (

) معتقدند براي ایجاد احساس معناداري الزم 1386شود. زارعی متین و همکاران (میکشاورزيجهاد ضمن خدمت کارکنان 
سازمان و مشاغل موجود واقف باشند. هايارزشها استفاده شود که بر اهداف، استانداردها، است از مدرسانی در دوره

توسط مراکز آموزش سازمان تحقیقات، آموزش و هاي آموزش کارکنان طی فراینديهمه ساله برنامهجهاد کشاورزيدر وزارت 
شود. بیشتر هاي سازمانی برگزار میترویج کشاورزي براي کارکنان بخش کشاورزي و منابع طبیعی در همه سطوح و رده

آسیمه ناکافی بوده است.هاآناي ها در توانمندي کارکنان و توسعه حرفهاین آموزشارائهاند که محققان به این نتیجه رسیده
) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که وضعیت آموزش مجازي در سازمان جهاد کشاورزي استان فارس 1398و همکاران (

تأثیرگذاريدر وضعیت مناسب قرار دارد و باعث افزایش احساس شایستگی، احساس خودمختاري، تا حدياز لحاظ کمی 
را برآورده هاآننبوده و نتوانسته انتظارات شغلی مؤثرد معناداري و اعتماد کارکنان در سازمان شده است ولی در زمینه ابعا

ها کمتر محقق شده است به عالوه چندان باعث بهتر چندان مرتبط نیست و اهداف آموزشی دورههاآنکند و با نیازهاي شغلی 
سط است و به لحاظ ها در حد متواز دورههاآننگردیده است. لذا میزان رضایت رجوعارباببا هاآنشدن خالقیت و ارتباط 

) 1388به نقل از منفرد ()1395میررحیمی و مقدس فریمانی (حاجیها با وضعیت مطلوب فاصله دارد.شکیفیت این آموز
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سودمندي "، "رشد فردي و شخصیتی کارکنان"در ابعاد جهاد کشاورزيگزارش نمودند که آموزش ضمن خدمت سازمان 
بهبود وضعیت کشاورزان و "و "افزایش تعهد شغلی"؛ "؛ هماهنگی با محیط کار و کاهش اشتباهات"یشغلی و سازمان

به این نتیجه )1396میررحیمی و همکاران (نتوانسته است سودمندي و اثربخشی الزم را داشته باشد. حاجی"روستائیان
گی خبره و واجد صالحیت بودن توجه کافی به ویژرغم اهمیت باال، در مرحله طراحی آموزشیرسیدند که در حال حاضر علی

شود و واحدهاي سازمانی نمیهايسیاستها و هاي آموزشی با هدفهاي آموزشی و متناسب بودن محتواي دورهمدرسان دوره
ود. به عالوه به شهاي واحد اجرایی کمتر استفاده میلذا در مرحله اجرا از اساتید توانمند با تجربه و آشنا با وظایف و برنامه

ها و مزارع کمتر توجه ها، کارگاهها در آزمایشگاهها و انجام بازدید و برگزاري دورههها از جمله اجراي پروژبخش عملی دوره
ضمن خدمت کارکنان هايآموزش) نیز در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که 1386شود. زارعی متین و همکاران (می

تواند به عدم بگذارد. دالیل این موضوع میتأثیرنتوانسته است در افزایش احساس توانمندي کارکنان کشاورزيجهاد سازمان 
ها باشد که به و نیز انتظارات متفاوت کارکنان از دورههاآنها با نیاز شغلی نیازسنجی واقعی آموزشی و نامربوط بودن آموزش

) نیز به این نتیجه رسیدند که 1384باشند. کاظمی و همکاران (دوره میدنبال مزایاي مالی و گرفتن گواهی شرکت در
هاي آموزش ضمن خدمت کارکنان در سطح مطلوبی نیست و الزم است امکانات و تسهیالت دروندادها و بروندادهاي دوره

ها ي شرکت در دورهمناسب و مدرسان مجرب و مرتبط با موضوع تدریس به لحاظ تخصص استفاده شود. انگیزه کارکنان برا
ها توجه کافی ندارند و کسب گواهی براي ارتقاء شغلی و افزایش حقوق بوده و در نتیجه فراگیران به دانش حاصل از این دوره

شود.نمیارائهداشته و محتواي کاربردي و عملی تأکیدها بر مباحث نظري محتواي دوره
و نیز بروز موضوعات جدید و تغییر در جهاد کشاورزينان وزارت هاي آموزش ضمن خدمت کارکپایین بودن کیفیت دوره

هاي ضمن خدمت استفاده شود که ضمن به روز کند که از مدرسانی در دورهرویکردهاي نظام ترویج کشاورزي ایجاب می
میررحیمی و جیبودن، آشنایی با مسائل سازمانی، انگیزه الزم براي نشر دانش فنی به عموم مخاطبان را داشته باشند (حا

ها در دانشگاهو دانشجویانعلمیهیئتاعضاي ). در کشورهاي پیشرفته و برخی از کشورهاي در حال توسعه 1396همکاران، 
، مشارکت داشته و از این راه )University Outreach(رسانی دانـشگاهیبرونیا)Extension Servicesترویجی (خدمات

شوند که این امر واقع مؤثرنهاییکنندگانمصرفو اشاعه خدمات فنی به کـارگزاران اجرایـی و نیـز ، انتقال ارائهد در نتوانمی
). در دنیاي صنعتی و 1388شود (غالمرضایی و همکاران، دانشگاه میهاي علمی فعالیتشدنترگرایانهواقعکاربردي و موجب 

هاي علمی را وظایف آموزشی و پژوهشی، به عنوان کارکرد سوم نتایج یافتهکه در کنار رودمیها انتظار متحول امروز از دانشگاه
هاي اجرایی، صنعتی، کشاورزي، بازرگانی و فرهنگی، نظامی و غیره قرار دهند (حسینی و در اختیار جامعه اعم از دستگاه

عنوان موتور نوآوري در راستاي حل ها را به هاي اخیر، نقش دانشگاهشدن جوامع در طی دههبنیاندانش). 1393، زادهشریف
). سلیمی و همکاران 1400چشمه و همکاران، کند (یدالهی دهاي و ملی برجسته میمشکالت اجتماعی جوامع و توسعه منطقه

ها عالوه بر کارکردهاي در خصوص کارکردهاي دانشگاه نشان دادند که دانشگاهعلمیهیئت) در بررسی دیدگاه اعضاي 1400(
سازي و اجتماعی نیز داشته باشند ولی الزم است قبل از و پژوهشی باید کارکردهاي فرهنگی، کارآفرینی، تجاريآموزشی 

پرداختن به کارکردهاي جدید مأموریت مربوطه تعریف و ساز وکارهاي الزم فراهم شود.
و با در نظر جهاد کشاورزيزارت هاي آموزشی وها در ارتقاي کیفیت دورهدانشگاهعلمیهیئتبا توجه به پتانسیل اعضاي 

هاي دانشکدهعلمیهیئتاي در زمینه مشارکت اعضاي گرفتن این موضوع که بر اساس مرور ادبیاتی انجام یافته، مطالعه
در داخل کشور انجام نشده است و انجام این جهاد کشاورزيهاي آموزش کارکنان وزارت کشاورزي و منابع طبیعی در برنامه

گرایی معمولی در انجام وظایف آموزشی و پژوهشی و پرداختن به واند لزوم خارج شدن اساتید دانشگاه از حرفهتتحقیق می
هاي ترویجی به عنوان مأموریت سوم را یادآور شود، از این جهات موضوع پژوهشی جدیدي در شرایط ایران محسوب فعالیت

استان آذربایجان جهاد کشاورزيکشاورزي و سازمان هادج وزارت جترویشود. با توجه به تجربه اجرایی محقق در معاونت می
کشاورزي منابع طبیعی در زمینه هايدانشکدهغربی از یکسو و امکان پایلوت نمودن این استان در زمینه مشارکت اساتید 

العه انتخاب گردید. بر این هاي آموزش کارکنان از سوي دیگر، دانشگاه ارومیه به عنوان مورد مطهاي ترویجی و برنامهفعالیت
ابع طبیعی در هاي کشاورزي و مندانشکدهعلمیهیئتبر مشارکت اعضاي مؤثراساس، هدف این تحقیق، بررسی عوامل 
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اصلی تحقیق عبارتند از:سؤالباشد. در این راستا سه میجهاد کشاورزيهاي آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان برنامه
در چه حد جهاد کشاورزيهاي ضمن خدمت کارکنان سازمان در دورهعلمیهیئتمشارکت اعضاي وضعیت موجود میزان -1

چه عواملی در تمایل اعضاي - 3هایی چقدر هست؟ براي مشارکت در چنین دورهعلمیهیئتتمایل اعضاي - 2است؟ 
هستند؟مؤثرهاي آموزش کارکنان براي مشارکت در برنامهعلمیهیئت

محدود است. مشارکت اعضاي هاي آموزش کارکناندانشگاه در برنامهعلمیهیئتها در ایران در زمینه مشارکت اعضاي بررسی
شود. تسهیم دانش، ) محسوب میknowledge sharingهایی نوعی رفتار ترویجی و تسهیم دانش (در چنین برنامهعلمیهیئت

و رسمی و غیر رسمی بوده است. گلدسته و همکاران هی و برون گروهیموضوع مطالعات در سطح فردي و سازمانی، درون گرو
دانشگاه غیر دولتی علم و فرهنگ را بر اساس معادالت علمیهیئتبر تسهیم دانش در بین اعضاي مؤثر) عوامل 1401(

نگرش با قصد اعضاي داري بین قصد، هنجار ذهنی وساختاري مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که رابطه معنی
براي تسهیم دانش دارد. به عالوه متغیرهاي اعتماد و رهبري از طریق متغیر میانجی جو سازمانی بر هنجار ذهنی علمیهیئت
گذارد. در میتأثیرعلمیهیئتگذارد و هنجار ذهنی نیز از طریق متغیر میانجی قصد بر رفتار تسهیم دانش اعضاي میتأثیر

) در مطالعه خود با مقایسه 1395داري نداشت. شرفی و بهار (معنیتأثیریر خودکنترلی بر رفتار تسهیم دانش این مطالعه متغ
برخالفهاي آموزش ضمن خدمت معلمان در ایران و آلمان به این نتیجه رسیدند که آموزش ضمن خدمت در آلمان برنامه
گردد که یکی از عوامل میهاآنداشته و موجب رضایتمندي شغلی مثبتی بر رفع نیازهاي مختلف آموزشی معلمانتأثیرایران، 

ها در هر ایالت است. شغلی استفاده از اساتید مجرب و صاحب صالحیت دانشگاههايآموزشدر رضایتمندي معلمان از مؤثر
ت آموزشی ترویجی، و کارهاي مشارکت دانشگاه در عرصه ترویج کشاورزي را شامل خدما) ساز1388غالمرضایی و همکاران (

ترویجی به مخاطبان ترویجی، هايآموزشارائهبه صورت تواندمیداند. خدمات آموزشی ترویجی پژوهشی و مشاوره فنی می
تواند در سطح روستاهاي منتخب، مراکز ترویجی و ) و خدمات مشاوره فنی میغیرهتهیه مواد آموزشی ترویجی (نشریه، فیلم و 

هايسیاستها نیازمند توسعه نهادي و الکترونیکی صورت گیرد. انجام این فعالیتهايشبکهایجاد دانشکده و یا از طریق
باشد.  حمایتی می

هاي آموزشی ترویجی صورت گرفته در فعالیتعلمیهیئتالمللی مطالعات مختلفی در زمینه مشارکت اعضاي در سطح بین
Ashraf Fauzi)است. اشرف فازي و همکاران et al., رفتار تسهیم و ترویج دانش دانشگاهیان مالزي و عوامل مرتبط با (2019

سازي معادالت ساختاري مورد بررسی قرار ریزي شده و مدلهاي سرمایه اجتماعی و رفتار برنامهکارگیري تئوريآن را با به
بینی پیشاجتماعیهايرسانهوکنندهلتسهیشرایطمدیریتی،پشتیبانیاعتماد،اجتماعی،هايداده و نشان دادند که شبکه

& Punniyamoorthyپونیا مورتی و آسومپتا (.هستندمسلماندانشگاهیانتسهیم و ترویج دانشرفتارمهم درکننده

Asumptha, ریزي شده و تحلیل مسیر به این نتیجه رسیدند که نگرش، کنترل رفتاري درك ) با استفاده از نظریه برنامه2019
مؤسساتدر علمیهیئتدر مورد نوع نگاه دیگران و رفتار تسهیم دانش اعضاي هاآنشده و هنجارهاي سازمانی و احساس 

,Evans)داري دارند. ایوانس معنیتأثیرآموزشی  متغیرهاي انگیزشی بیرونی مثل تسهیم دانش را با عوامل شغلی چون(2018
داند. پیشرفت شغلی، تشخیص موفقیت و متغیرهاي بهداشت مثل کیفیت سرپرستی، حقوق و سیاست سازمانی مرتبط می

Oyenugaاوینوگا و همکاران ( et al., بر تسهیم دانش بین دانشگاهیان نیجریه را هنجارهاي مؤثرعامل ترینمهم) 2018
,Alsaadiشود. السعدي (خود موجب ارتقاء فرهنگ سازمانی میداند که اي میموسسه ) به این نتیجه رسید که 2018

باشد. ها میدانشگاهعلمیهیئتبر رفتار تسهیم دانش اعضاي مؤثرعوامل ترینمهممتغیرهاي اعتماد، رهبري و نگرش را از 
,Richards)ریچاردز آید که تحت داند که در اثر تعامالت اجتماعی بوجود میمیتسهیم دانش را فرایندي پویا بین افراد (2014

ساختاري موضوع به ویژه فوریت، زمان و در دسترس بودن هايویژگیهاي افراد؛ ها، احساسات، اعتماد و خصیصهانگیزهتأثیر
ارها (فردي و سازي اجتماعی و هنجهاي اجتماعی مثل وضعیت شغلی، نظریه شبکه(از لحاظ فیزیکی و ذهنی)؛ و مؤلفه

,Demb & Wadeباشد. دمب و وید (گروهی) می نژاد، جنسیت، ) به این نتیجه رسیدند که عوامل فردي (قومیتی/2012
، سابقه در علمیهیئتاي (وضعیت شغلی، درجه عضو و تجارب قبلی) و حرفهشناسیمعرفتشخصی، انگیزشی، هايارزش

) و عوامل ايحرفه، حمایت گروه، رشته و حمایت اجتماعی اجتماعی شدناجتماعی (اي)، عوامل گیري حرفهدانشگاه، جهت
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سازمانی، مشارکت اعضاي هايسیاستسازمانی (رسالت و اولویت، نوع سازمان، رهبري، بودجه، شأن اجتماعی، ساختار تعامل، 
بودند.مؤثررسانی هاي برونعلمی و مشارکت محلی) در انجام فعالیتهیئت
هاي آموزشی ترویجی از نظریه رفتار در فعالیتعلمیهیئتات مختلف در تبیین عوامل مختلف مشارکت اعضاي مطالع
Ashraf Fauzi:اند (ریزي شده استفاده نمودهبرنامه et al., 2019; Punniyamoorthy & Asumptha, 2019; Richards, 2014

,Ajzen)آجزن که توسطشدهریزينظریه رفتار برنامه). 1401گلدسته و همکاران،  مطرح شده است، وقوع یک رفتار (2020
کند؛ مشروط بر اینکه فرد قصد انجام آن را داشته باشد. طبق این نظریه، قصد انجام یک رفتار توسط سه بینی میویژه را پیش

» رفتار«ین پژوهش منظور از . در اشودبینی میشده پیشعامل نگرش نسبت به رفتار، هنجارهاي ذهنی و کنترل رفتاري درك
براي مشارکت در این علمیهیئتتمایل عضو "قصد"هاي آموزش کارکنان و منظور از در برنامهعلمیهیئتمشارکت عضو 

هاي آموزش و کنترل رفتاري درك شده نسبت به فعالیتسه عامل نگرش، هنجارهاي ذهنیتأثیرباشد که تحت ها میفعالیت
باشد. کارکنان می

,Fishbein & Ajzen)بر اساس مطالعات پیشین عالوه بر متغیرهاي مستقل مدل آجزن  2010; & Ajzen, متغیرهاي ،(2020
Ashraf Fauzi)دیگري همچون اعتماد et al., 2019; & Richards, ، میزان ارتباط، همکاري و تجربه مشارکت اعضاي (2014

,Demb & Wadeهاي آموزشی و ترویجی (در فعالیتعلمیهیئت 2012vans, 2018; Richards, 2014; &E هايویژگی) و
,Demb & Wade(هاآناي فردي و حرفه 2012Richards, دارند. تأثیرترویجیهاي به انجام فعالیتهاآن) در قصد & ;2014

نسبت به علمیهیئتمستقیم هر یک از متغیرهاي فوق در میزان تمایل اعضاي تأثیرلذا در این مطالعه به دنبال ارزیابی 
باشد.می1نگاره هاي آموزش کارکنان بودیم. بر این اساس چهارچوب مفهومی این پژوهش طبق مشارکت در برنامه

هاي آموزش کارکنانبه مشارکت در برنامهعلمیهیئتبر تمایل اعضاي مؤثرچارچوب مفهومی عوامل -1نگاره 

روش پژوهش
میدانی است که از اسفند هادادهاین پژوهش از نظر پارادایم، کمی بود. از لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ نحوه گردآوري 

هاي کشاورزي و شاغل دانشکدهعلمیهیئتانجام شد. جامعه آماري پژوهش شامل کلیه اعضاي 1399تا اسفند سال 1398
گیري کرجسی و مورگانبود. با استفاده از جدول نمونهنفر110منابع طبیعی دانشگاه ارومیه به شمار 

)& Morgan, 1970Krejcie( پرسشنامه، پرسشنامه الکترونیکی تهیه و از راه هايسؤالو با احتمال پاسخ ندادن برخی از اعضاء به

هاي آموزش فعالیتبهعلمی نسبتهیئتنگرش اعضاي 
کارکنان

هنجارهاي جوامع دانشگاهی و سازمانی نسبت به مشارکت 
هاي آموزش کارکنانبرنامهعلمی در هیئتاعضاي 

هاي آموزش کنترل رفتاري درك شده نسبت به فعالیت
کارکنان

علمی به مشارکت در هیئتتمایل اعضاي 
کنشگران نظام میزان ارتباط، همکاري و اعتماد نسبت به دیگر هاي آموزش کارکنانبرنامه

دانش و اطالعات کشاورزي

هاي آموزش کارکنانعلمی در برنامههیئتتجربه مشارکت 

علمی هیئتاي اعضاي هاي فردي و حرفهگیویژ
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هايسؤالنفر به 83مرحله پیگیري نهایتاً 3ارسال شد و با هاآنهاي مجازي یا پیامک به صورت سرشماري به همه ایمیل، شبکه
پرسشنامه انجام گرفت.82ها با پرسشنامه جواب دادند که با توجه به مخدوش بودن یک پرسشنامه تحلیل داده

پرسشنامه پژوهش بر اساس اهداف پژوهش و مرور ادبیاتی توسط محققان این مقاله طراحی شد. روایی محتوایی پرسشنامه توسط 
شاخص میانگین واریانس کارگیريبهاي با استفاده از روایی همگرا با دانشگاه ارومیه و روایی سازهعلمیهیئتپنج نفر از اعضاي 

Average(استخراج شده Variance Extracted( یاAVE پایایی ترکیبیکارگیريبهقرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز با تأییدمورد
)CompositeReliability(یاCRو تتاي) ترتیبیOrdinal Theta(جدول تأیید) بسته و باز بود هايسؤال). پرسشنامه شامل 1شد

که در هفت بخش تنظیم شد:
گویه)؛ 5(جهاد کشاورزيآموزش کارکنان سازمان هايبرنامهبه مشارکت در علمیهیئت) متغیر وابسته پژوهش: تمایل اعضاء 1

؛ و خیلی 4؛ زیاد=3؛ متوسط=2؛ کم=1=خیلی کماي (نقطه5هاي فوق با طیف لیکرت علمی گویههیئتسنجش تمایل اعضاي 
) با وزن یکسان سنجیده شد. 5زیاد=

,Fishbein & Ajzen)یرهاي مستقل مدل آجزن ) متغ2 2010; & Ajzen, به مشارکت در علمیهیئتشامل نگرش اعضاء :(2020
4)؛ متغیرهاي خودکنترلی شامل 5گویه (جدول 4شامل )؛ هنجارهاي ذهنی 2گویه (جدول 4هاي آموزش کارکنان شامل برنامه

و کامالً - 1؛ مخالفم=0+؛ نظري ندارم=1+؛ موافقم=2=موافقم(کامالً اينقطه5). تمام متغیرهاي فوق با طیف لیکرت 6گویه (جدول 
) سنجیده شد. - 2مخالفم=

هاي دولتی، گویه شامل اعتماد به بخش3(يجهاد کشاورز) متغیرهاي مستقل خارج از مدل: میزان اعتماد به جامعه سازمانی 3
خیلی اي (نقطه5هاي فوق با طیف لیکرت اي دانشگاه (یک گویه). تمام گویههتعاونی و خصوصی)؛ میزان اعتماد به اثربخشی فعالیت

) سنجیده شد. 5؛ و خیلی زیاد=4؛ زیاد=3؛ متوسط=2؛ کم=1=کم
و 1گویه که به صورت بلی=3که از مجموع جهاد کشاورزيوزش کارکنان سازمان هاي آمدر فعالیتعلمیهیئت) میزان مشارکت 4

).7شود (جدول ، سنجیده شده است حاصل می0خیر=
هاي ترویجی.براي فعالیتعلمیهیئتنظرات و پیشنهادهاي آوريجمعباز براي سؤال) یک 6
هاي مرتبط؛ سابقه مدیریتی؛ سابقه اجرایی در سازمان؛ علمیهیئت) مشخصات فردي شامل جنسیت؛ سن؛ سابقه خدمت عضو 7

مرتبه شغلی؛ رشته تحصیلی؛ و گروه آموزشی مربوطه.

ابزار تحقیقو پایاییروایی -1جدول 
AVEOrdinalسؤالشمار بخش پرسشنامهردیف

Theta
CR

569/087/092/0جهاد کشاورزيبه آموزش کارکنان سازمان علمیهیئتتمایل اعضاء 1
452/071/081/0هاي آموزش کارکنانبه مشارکت در برنامهعلمیهیئتنگرش اعضاء 2
هاي آموزش هنجارهاي جامعه دانشگاهی و سازمانی در مورد مشارکت اساتید در فعالیت3

کارکنان
463/078/087/0

473/084/091/0علمیهیئتمتغیرهاي خودکنترلی اعضاء 4

SPSSافزارهاينرمآمار توصیفی و استنباطی در کارگیريبهها با تحلیل دادهتجزیه و  انجام گرفت. در بخش آمار توصیفی از 24
هاي مرکزي (مد، میانه و میانگین) و پراکندگی (انحراف معیار و ضریب تغییرات) استفاده شد. در بخش آمار تحلیلی شاخص

سازي میزان تمایل آزمون همبستگی سنجیده شد. سپس براي مدلکارگیريبهنخست روابط آماري متغیرهاي پژوهش با 
هاي طیف لیکرت از لحاظ هاي آموزش کارکنان، با توجه به اینکه فاصله بین آیتمبه مشارکت در فعالیتعلمیهیئتاعضاي 

نتوان بین پاسخگویان با تمایل کم و دانند و احتماالًاي مینظران آن را داراي مقیاس رتبهمفهومی یکسان نبوده و اکثر صاحب
نتوان تمایز دقیقی قائل شد لذا میانگین نمره حاصله از مجموع خیلی زیادو نیز پاسخگویان با تمایل زیاد و خیلی کم

بندي شد. بر این ) طبقه5/3- 5) و قوي (5/2- 5/3)، متوسط (1- 5/2هاي مربوط به متغیر وابسته به سه سطح ضعیف (گویه
براي تعیین میزان )Ordinal Logistic Regressionا توجه به مقیاس ترتیبی متغیر وابسته از رگرسیون لجستیک ترتیبی (اساس ب
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متغیرهاي مستقلی که ضریب همبستگی یا روابط آماري معناداري با نمرات تمایل داشتند، استفاده شد. رگرسیون تأثیرگذاري
تأثیرگذاريها میزان میزان نسبت بختکارگیريبهو با ارائهی وقوع سطوح متغیر پاسخ لجستیک ترتیبی مدلی براي احتمال انباشتگ

نوع تابع 5کند با توجه به توزیع پاسخگویان در بین طبقات متغیر وابسته از از متغیرهاي مستقل را در مدل مشخص میهرکدام
پور (صفري شالی و حبیبکنداستفاده میCauchitو Logit ،Complementry log-log ،Negetive log-log ،Probitپیوندي از جمله 

) از تابع پیوندي لوجیت استفاده شد. البته الزم به ذکر 8گویان بین طبقات (جدول ). با توجه به توزیع تصادفی پاسخ1399گتایی، 
متغیر پاسخ نیست. نخست است ضریب منفی متغیر مستقل بیانگر یک رابطه مستقیم بین متغیر مستقل و احتمال وقوع سطوح

نشان دادیم. در مرحله بعد دو مدل 2γو 1γ) اول و دوم متغیر پاسخ را مشخص کرده و با K- 1احتمال انباشتگی دو سطح (
1برازش نمودیم:2و 1رگرسیونی رابطه  − = + +⋯+ + ε 1رابطه 

1 − = + +⋯+ + 2رابطه  γ = به سطح ضعیف تمایلعلمیهیئتاحتمال انباشتگی تعلق عضو γ به سطح متوسط تمایلعلمیهیئت= احتمال انباشتگی تعلق عضو
α02 وα01 = عرض از مبدأ)Threshold دومو) مربوط به سطح اول

X1…XP بر سطوح تمایلتأثیرگذار= متغیرهاي مستقل
α1…αP =ضرایب رگرسیون)Estimate (متغیرهاي مستقل

دست خواهد هب1سطح متوسط از عدد به سطح قوي تمایل از کسر احتمال انباشتگیعلمیهیئتبدیهی است احتمال تعلق عضو 
آمد. 

ها و بحثیافته
با 59و 31بین هاآننفر زن بودند. دامنه سنی 10درصد) مرد و 8/87نفر (72گو به پرسشنامه پاسخعلمیهیئتعضو 82از 

و یک سال با میانگین 29ترتیب گویان به پاسخعلمیهیئتسال بود. بیشینه و کمینه سابقه 9/5و انحراف معیار 17/43میانگین 
نفر 8درصد) دانشیار، 39نفر (32درصد) استادیار، 50گویان (سال بود. مرتبه علمی نیمی از پاسخ62/6و انحراف معیار 63/11

- سازمانگویان داراي سابقه اجرایی در درصد) پاسخ9/43نفر (36درصد) مربی بود. 2/1درصد) استاد و تنها یک نفر (معادل 8/9(

سال با میانگین پنج و انحراف معیار سه 15حداقل یک و حداکثر جهاد کشاورزيهاي مرتبط بوده و میزان سابقه همکاري با سازمان 
گروه آموزشی بودند. 12گویان متعلق به سال بود. پاسخ

گویان (مجموع تعداد موافق و صد پاسخدر93هاي آموزش کارکنان دارند. در مجموع پاسخگویان نگرش مثبتی به مشارکت در برنامه
متقابالً حدود .شودمیهاآنبا دانشگاه موجب به روز شدن جهاد کشاورزيتعامل بیشتر سازمان کامالً موافق) بر این عقیده بودند که 

). 2شود (جدول محسوب میهاآنگویان بر این عقیده بودند که دانش تجربی کارکنان یک منبع دانش براي درصد پاسخ85

هاي آموزش کارکنان به فعالیتعلمیهیئتنگرش اعضاي -2جدول 
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هاآنبا دانشگاه موجب به روز شدن جهاد کشاورزيبیشتر کارکنان سازمان تعامل 
.شودمی

015463129/163/01

دانشگاهی شده هايآموزشموجب نظري بودن بیش از حد نبود ارتباط با عرصه
.است

048442713/178/02

0410561394/069/03.شودمحسوب میعلمیهیئتش براي اعضاي یک منبع دانکارکناندانش تجربی 
1119431994/079/04.مشهود استدر دانشگاه هاي ترویجی و آموزشی فعالیتخأل
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عالقه باالتر از حد متوسط به آموزش بدو یا ضمن خدمت کارکنان هاآننشان داد که علمیهیئتمیانگین تمایل اعضاء 
دهند در مقابل به همکاري در از خود نشان میاجرایی به صورت حضوريکارشناسانمشاوره فنی به و جهاد کشاورزيسازمان 

اي یا آنالین مروجان محلی و میدانی آموزش مستمر تلفنی، مکاتبهها و نشریات علمی براي کارگزاران ترویجی، گاهنامهتهیه
در جهاد کشاورزيو سخنرانی مستمر و منظم براي کارکنان سازمان جهاد کشاورزيترویج کشاورزي و منابع طبیعی، کارکنان 

علمیهیئتدهند در مجموع اعضاي از سطح متوسط از خود نشان میترپایینقه عالجهاد کشاورزيسطح دانشکده یا سازمان 
). 3دهند (جدول از خود نشان میجهاد کشاورزيتمایل کمتر از حد متوسطی به آموزش کارکنان سازمان 

کشاورزيجهادهاي آموزش کارکنان سازمانبه مشارکت در برنامهعلمیهیئتتمایل اعضاء -3جدول 
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121616251416/332/11جهاد کشاورزيآموزش بدو یا ضمن خدمت کارکنان 
12132029912/323/12جهاد کشاورزيبه کارشناسان حضوري مشاوره فنی 

13212519578/215/13براي کارکنان اجراهاي و نشریات علمی همکاري در تهیه گاهنامه
جهاد مستمر و منظم براي کارکنان در سطح دانشکده یا سازمان سخنرانی
کشاورزي

17172222577/222/14

کارشناسانو اي یا آنالین براي مروجان میدانی آموزش مستمر تلفنی، مکاتبه
جهاد کشاورزي

17222219363/216/15

-89/200/1به آموزش کارکنان علمیهیئتشاخص تمایل اعضاي 

درصد نیز گرایش 30درصد گرایش نامساعد و حدود 35گرایش مساعد، علمیهیئتدرصد اعضاء 35حدود 4طبق جدول 
داشتند. جهاد کشاورزيمتوسط به آموزش کارکنان سازمان 

موران ترویجأبه آموزش کارشناسان اجرایی و معلمیهیئتسطح گرایش اعضاء -4جدول 
درصد تجمعیدرصدتعدادسطح
294/354/35ضعیف
242/296/64متوسط
294/35100قوي
82100جمع

و آموزشی هاي ترویجیفعالیتکه هرچندمعتقد بودند علمیهیئت) اعضاي درصد65در خصوص هنجارهاي ذهنی، اکثریت (
این، در سطح برخالففعالیت نمایند. در این زمینه توانندمیعلمیهیئتاماجزء رسالت وزارت علوم نیست در حال حاضر

حاکم بر جامعه دانشگاهی هايارزشترویجی جزء آموزشی هاي انجام فعالیتگویان معتقد بودند که درصد پاسخ55دانشگاه 
تأییدترویجی انجام دهم مورد آموزشی هاي ر فعالیتبودند اگدرصد با این موضوع مخالف بوده و معتقد15. فقط نیست

1/73پاسخگویان (چهارمسهنیز حدود جهاد کشاورزي. از جنبه هنجارهاي جامعه سازمان گیرممیهمکاران دانشگاهی قرار 
کارکنان آموزش ايهبرنامهدانشگاه در علمیهیئتکارگیريبهتمایلی به جهاد کشاورزيسازمان درصد) اظهار کردند که 

.)5(جدول ندارند
درصد) ذکر کردند که ذاتاً عالقه به فعالیت آموزشی ترویجی داشته و 68گویان (در خصوص متغیرهاي خودکنترلی، اکثریت پاسخ

نمودند. میدرصد) در این زمینه احساس دین 66گویان (اکثریت پاسخطورهمینهایی سازگار است. با چنین فعالیتهاآنشخصیت 
). 6هاي آموزشی ترویجی جزء اصول اخالقی است (جدول گویان بر این عقیده بودند که فعالیتدرصد پاسخ80حدود 
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جهاد گویان در آموزش کارکنان سازمان هاي آموزش کارکنان، مشارکت پاسخدر فعالیتعلمیهیئتدر زمینه مشارکت اعضاي 
). 7ي آموزش بدو خدمت بود (جدول هادورهلمی یا مشاوره فنی یا در حد کم و به شکل سخنرانی عکشاورزي

هاي آموزشی برقرار شده است. موردي در برخی گروهصورتبهتجارب ارتباط با صنعت در سطح دانشکده کشاورزي دانشگاه ارومیه 
مرکز تست و ارزیابی "ایجاد کشاورزي با آالتماشینگروه ) 1399گویان (اردیبهشت به عنوان مثال طبق نظر یکی از پاسخ

در گروه صنایع غذایی برخی و یاهاي کشاورزي برقرار نموده استارتباطات بسیار خوبی با سازندگان دستگاه"کشاورزيهايماشین
علمی و آموزشی، سخنرانی - برگزاري کارگاه آموزشی، تهیه بروشورهاي علمی از جمله اندداشتهارتباط خوبی با صنایع علمیهیئتاز 

(دو نفر از صنعتیهايات کشاورزي استان، جهاد کشاورزي، اداره غذا و دارو و استاندارد پژوهشتحقیقکار پژوهشی در مرکز
دیگر هايدانشگاه) تجارب مشابه در 1399گویان (اردیبهشت ). یکی دیگر از پاسخ1399اردیبهشت و1398گویان، اسفند پاسخ
.طلبدکارشناسی را میفرسايطاقتتالش و همت بسیار در کنار کار هاطرحموفقیت و اجرا شدن این که معتقد هستند اندداشته

هاي ترویجی در خصوص فعالیتعلمیهیئتهنجارهاي ذهنی اعضاي -5جدول 
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دانشگاه در علمیهیئتاعضاي کارگیريبهی بهتمایلجهاد کشاورزيسازمان 
.ندارندآموزش کارکنان هايبرنامه

01112322893/001/11

حاکم بر جامعه دانشگاهی هايارزشجزء هاي آموزشی ترویجی فعالیتانجام 
.نیست

31124331248/002/12

علمیهیئتزء رسالت وزارت علوم نیست لذا هاي آموزشی ترویجی جفعالیت
.نباید در این زمینه درگیر شوند

1637226229/0 -94/03

همکاران دانشگاهی تأییدانجام دهم مورد هاي آموزشی ترویجیفعالیتر اگ
.گیرمقرار نمی

335338470/0 -88/04

هاي آموزش کارکناندر مورد فعالیتعلمیهیئتمتغیرهاي خود کنترلی  اعضاي -6جدول 
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جزء اصول اخالقی جهاد کشاورزيسازمان کارکنانبه یکمک فنی و آموزش
.من است

0315452099/076/01

0524401476/081/02.کنمیمترویجی احساس دین آموزشی هاي براي انجام فعالیت
0819411576/086/03.هستمترویجیآموزشی هاي به انجام فعالیتمندعالقهمن ذاتاً 

88/04- 1442197127/0.سازگار نیستترویجیآموزشی هاي شخصیت اجتماعی من با انجام فعالیت

آموزش کارکنان هايبرنامهدر علمیهیئتتجربه مشارکت اعضاء -7جدول 
درصد نوع فعالیت 

کنندگانمشارکت
درصد غیر

کنندگانمشارکت
3/187/81جهاد کشاورزيکارکنانسخنرانی علمی براي 
2/128/87جهاد کشاورزيکارکناناي به همکاتبو یا تلفنی، مجازي،مشاوره فنی حضوري

8/92/90جهاد کشاورزيسازمان آموزش بدو یا ضمن خدمت کارکنان 
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نشان داد جهاد کشاورزيبه مشارکت در آموزش کارکنان سازمان علمیهیئتسنجش همبستگی عوامل مرتبط با تمایل اعضاء 
، متغیرهاي کنترل رفتاري درك شده، هنجارهاي جامعه بیرونی (جامعه کارکنان)، میزان ارتباط علمیهیئتکه نگرش اعضاي 

، اعتماد به نهادهاي مرتبط با علمیهیئتو کارکنان)، میزان همکاري و مشارکت با اعضاء علمیهیئتبا جامعه درونی (اعضاء 
هاي برداران منابع طبیعی، میزان مشارکت در فعالیتبخش کشاورزي و منابع طبیعی، اعتماد به جامعه کشاورزان و بهره

داري و سن داراي ، داراي رابطه مثبت معنیجهاد کشاورزيترویجی کشاورزان، میزان مشارکت در آموزش کارکنان سازمان 
).8داشتند (جدول جهاد کشاورزيگویان به مشارکت در آموزش کارکنان سازمان داري با تمایل پاسخرابطه منفی معنی

جهاد کشاورزيآموزش کارکنان سازمان به مشارکت در علمیهیئتی متغیرهاي با تمایل اعضاء همبستگ- 8جدول 
rSigمتغیر

256/0020/0*هاي ترویجی و آموزشیبه فعالیتعلمیهیئتنگرش اعضاء 
565/0-064/0هنجارهاي جامعه درونی (جامعه دانشگاهی)

238/0031/0*(جامعه کارکنان)هنجارهاي جامعه بیرونی 
464/0000/0***کنترل رفتاري درك شده

241/0029/0*جهاد کشاورزياعتماد به سازمان 
340/0002/0**جهاد کشاورزيآموزش کارکنان سازمان میزان مشارکت در 

555/0-066/0مرتبه علمی
356/0- 103/0سن

715/0- 041/0علمیهیئتسابقه 
خطا001/0در سطح داريیمعنخطا؛ و *** درصد1در سطح داريیمعنخطا؛ ** درصد5در سطح داريیمعن* 

هاي آموزش گویان به مشارکت در برنامهبا کاربرد رگرسیون لجستیک ترتیبی، متغیرهاي داراي همبستگی با تمایل پاسخ
، درجه 100/46=مربع کايکاي (مربع داد که مقدار کارکنان وارد تحلیل شدند. نتیجه آزمون نسبت احتمال مدل نشان 

که بیانگر مناسب بودن مدل رگرسیونی است و دار بودمعنیهزارمیک) در سطح 000/0=داريمعنیو سطح 8آزادي=
اند به خوبی واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند. آزمون نیکویی برازش نیز معرف آن است متغیرهاي مستقل توانسته

و آزمون 612/156=هاي متغیرهاي مستقل و وابسته تناسب خوبی باهم دارند و مدل قابل قبول است (آزمون پیرسونمقدار
توان گفت که متغیرهاي دست آمد که با احتیاط میبه484/0) مقدار ضریب تبیین کاذب نیجل کرك 449/133=انحراف

گویان را تبیین کنند. در واقع متغیرهاي دیگري در تبیین سطح درصد از واریانس تمایل پاسخ4/48اند توانستهکنندهیینتب
اند.که مورد مطالعه قرار نگرفتهتأثیرگذارندتمایل 

ش به مشارکت در آموزعلمیهیئت) عوامل تبیین کننده سطوح مختلف تمایل اعضاء 9مطابق نتایج تحلیل رگرسیونی (جدول 
، منابع طبیعی؛ متغیرهاي خودکنترلی؛ تجربه جهاد کشاورزياز: اعتماد به سازمان اندعبارتجهاد کشاورزيکارکنان سازمان 

هاي ترویجی کشاورزان؛ و هنجارهاي جامعه ؛ تجربه مشارکت در فعالیتجهاد کشاورزيمشارکت در آموزش کارکنان سازمان 
هاي ترویجی).در فعالیتعلمیهیئتکارگیريبهبهجهاد کشاورزيبیرونی (تمایل سازمان 

تمامی متغیرهاي مدل، تأثیردهد که با فرض ثابت ماندن است و این نشان می02/1بر اساس مقدار برآورد متغیر خودکنترل 
به علمیهیئتهاي لگاریتم متغیر تمایل اعضاي افزایش یک واحد در متغیر خودکنترلی، با افزایش حدود یک واحد در نسبت

به علمیهیئتبا افزایش یک واحد اعتماد عضو طورهمینخواهد بود. جهاد کشاورزيمشارکت در آموزش کارکنان سازمان 
برابر احتمال قرار گرفتن وي در سطوح باالي تمایل را بیشتر 189/1به میزان غیره، منابع طبیعی وجهاد کشاورزيسازمان 

احتمال تعلق به سطوح 029/1جهاد کشاورزيد تجربه مشارکت در آموزش کارکنان سازمان کند. بعالوه با افزایش یک واحمی
به استفاده از جهاد کشاورزي. نهایتاً با افزایش یک واحدي هنجارهاي سازمانی (تمایل سازمان شودیمباالي تمایل بیشتر 

هاي . با کاربرد ضریبشودمیواحد بیشتر 742/0هاي ترویجی) احتمال تعلق به سطوح باالتر تمایل در فعالیتعلمیهیئت
به علمیهیئتهریک از متغیرها را بر سطح تمایل اعضاي تأثیربه مقایسه میزان تواننمایی برآورد یا نسبت شانس می
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) ضرایب استاندارد Odds Ratio (OR)(مشارکت در آموزش کارکنان ارزیابی کرد. الزم به توضیح است منظور از نسبت شانس
باشد. بر اساس نسبت شانس، متغیر خودکنترلی و تجربه آموزش کارکنان اعضاي هر یک از متغیرها بر متغیر وابسته میتأثیر

).9را در تبیین متغیر سطح تمایل آنان داشت (جدول تأثیربه ترتیب بیشترین و کمترین علمیهیئت

به مشارکت علمیهیئتتمایل اعضاي بر سطحتأثیرگذارهاي نمایی متغیرهاي مستقل ریبهاي برآورد رگرسیونی و ضضریب-9جدول 
جهاد کشاورزيسازمان آموزش کارکنانهايبرنامهدر 

خطاي برآورد متغیرها
معیار

نسبت شانسداريمعنیوالد
)OR(

%95یناناطمفاصله 
حد باالحد پایین

)Threshold(سطح تمایل -آستانه
سطح تمایل کم به مشارکت در 

آموزش کارکنان
965/11546/3387/11001/0908/157156807/150983/163938185

سطح تمایل متوسط بـه مشـارکت در   
آموزش کارکنان

810/13635/3432/14000/0597/9944504311/800974/1235819314

ــت ــاي -موقعیـــــــ متغیرهـــــــ
)Location(مستقل

020/1477/0579/4032/0773/2090/1057/7متغیرهاي خودکنترلی
189/1410/0428/4004/0540/1945/0509/2جهاد کشاورزياعتماد به سازمان 

029/1496/0303/4038/0246/1386/0023/4تجربه آموزش کارکنان 
ــه فعالیــت هــاي ترویجــی و نگــرش ب

آموزشی
220/0598/0136/0712/0882/0419/0863/1

جهاد هنجارها یا تمایل سازمان 
به مشارکت اعضاي کشاورزي

آموزش کارکناندرعلمیهیئت

742/0289/0610/6010/0100/2192/1695/3

درصد99داري در سطح ** معنیدرصد95داري در سطح ) * معنی1(تابع پیوندي: لوجیت        

گردید.ارائه2و 1هاي تحقیق مدل تجربی پژوهش مطابق نگاره بر اساس یافته

هاي اجرایی بـر اسـاس   هاي آموزش کارکنان سازمانبه مشارکت در برنامهعلمیهیئتبر تمایل اعضاء مؤثرمدل تجربی عوامل -2نگاره 
ها)بختضریب نسبت 

هاي اجراییعلمی به سازمانهیئتاعتماد اعضاي 

هاي اجرایی به استفاده از اعضاي سازمان)تمایلهنجارهاي (
هاي آموزش کارکنانعلمی دانشگاه در برنامههیئت

متغیرهاي خودکنترلی

علمی به هیئتتمایل اعضاي 
ــان  ــوزش کارکن ــازمان آم س

يجهادکشاورز

هاي اجراییتجربه آموزش کارکنان سازمان

246/1

540/1

100/2

773/2



...طبیعی درهاي کشاورزي و منابع عوامل موثر بر مشارکت اعضاي هئیت علمی دانشکده

66
This Journal is an open access Journal Licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 405)

گیري و پیشنهادهانتیجه
باشد. استفاده کمتر از مدرسان با صالحیت و خبره میجهاد کشاورزيهاي هاي آموزش کارکنان سازمانهاي برنامهیکی از ضعف

- هاي کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه ارومیه در برنامهدانشکدهعلمیهیئتبر مشارکت اعضاي مؤثرهدف پژوهش، بررسی عوامل 

علمیهیئتاي پاسخگویان نشان داد که جامعه فردي و حرفههايویژگیهاي آموزش کارکنان سازمان جهاد کشاورزي بود. بررسی 
هاآناي خوب بوده و نزدیک به نیمی از و داراي تجربه حرفهسالمیاناي دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، جامعه

هاي آموزشی فعالیتخألمعتقد بودند که علمیهیئتاند. اکثریت اعضاي داراي سوابق مطالعاتی یا اجرایی بودههاي اجرایی در سازمان
هم باعث به روز شدن کارکنان و هم موجب جهاد کشاورزيترویجی در سطح دانشگاه مشهود است و ارتباط دوسویه با سازمان 

باشد که یکی از ) می1398مطالعه فتحی و اجارگاه (تأییدشد. این یافته در خواهد هاآناز تجارب علمیهیئتمندي اعضاي بهره
شمارد.اصول آموزش ضمن خدمت را یادگیري متقابل مدرس و کارکنان بر می

هاي آموزشی ترویجی جزء هاي آموزشی ترویجی، در حال حاضر انجام فعالیتبه فعالیتعلمیهیئتنگرش مثبت اعضاي برخالف
) نیز 1400هاي ترویجی ندارند. سلیمی و همکاران (الزامی به مشارکت در فعالیتعلمیهیئترت علوم نیست و اعضاي وزایتمأمور

ها قبل از پرداختن به در خصوص کارکردهاي دانشگاه به این نتیجه رسیدند که دانشگاهعلمیهیئتدر بررسی دیدگاه اعضاي 
را فراهم نمایند. بر این اساس پیشنهاد هاآنکار الزم براي پرداختن به ف و ساز وکارکردهاي جدید باید مأموریت مربوطه را تعری

هاي کشاورزي و منابع طبیعی دانشکدهعلمیهیئتهاي ترویجی و آموزشی به مأموریت اعضاي شود کارکرد جدید انجام فعالیتمی
تعریف شود و ساز و کارهاي الزم در این خصوص فراهم شود.

یا جهاد کشاورزيضمن خدمت کارکنان سازمان هايآموزشدر علمیهیئتدرصد اعضاي 10هاي تحقیق نیز حدود طبق یافته
اند. در کل ارتباط و همکاري درصد در جمع کارشناسان اجرا سخنرانی موردي داشته20تهیه متون آموزشی مشارکت و کمتر از 

Ashrafنتایج اشرف فائوزي و همکاران (تأییدباشد. این یافته در یف میضعجهاد کشاورزيعلمی با کارکنان سازمان هیئتاعضاي 

Fauzi et. al., & Sadighi)صدیقی و محمدزاده ) و1388)، غالمرضایی و همکاران (1396میررحیمی و همکاران ()، حاجی2019

Mohammadzdeh, اند.ورزي، پایین گزارش نمودهباشد که وضعیت ارتباطات و پیوندها را در نظام اطالعات کشامی(2002
کمتر از متوسط آموزش کارکنانهايبرنامهبه مشارکت در علمیهیئتعالوه بر ارتباط ضعیف، طبق یافته تحقیق تمایل اعضاي 

باشد. در تبیین چرایی این موضوع تحلیل رگرسیونی انجام شد و مشخص گردید که از بین متغیرهاي مورد بررسی، چهار عامل می
آموزش کارکنان هايبرنامه، تجربه مشارکت در جهاد کشاورزيبه سازمان علمیهیئتیعنی هنجارهاي سازمانی، اعتماد اعضاي مهم

.مؤثرندو متغیرهاي خودکنترلی در این زمینه 
هنجارهاي حاکم بر ها و در حال حاضر جزء ارزشآموزشی ترویجیهاي توان گفت که انجام فعالیتدر تحلیل هنجارهاي سازمانی می

هاي آموزش کارکنان نیز جزء هنجارهاي حاکم بر در فعالیتعلمیهیئتمندي از اعضاء جامعه دانشگاهی نیست. به عالوه بهره
هاي مشارکت در برنامهعلمیهیئتتمایلی به استفاده از اعضاي جهاد کشاورزينیست به عبارتی سازمان جهاد کشاورزيسازمان 

,Punniyamoorthy & Asumptha) و پونیا مورتی و آسومپتا (1401. در این راستا، گلدسته و همکاران (کارکنان ندارند ) نیز به 2019
,Evans)باشد. ایوانسمیمؤثربراي تسهیم دانش علمیهیئتاین نتیجه رسیدند که هنجارهاي سازمانی در قصد اعضاي  2018)

,Oyenuga et. alدانند. اوینوگا و همکاران (رفتار تسهیم دانشگاهیان مؤثر میها و هنجارهاي سازمانی را در عوامل سیاست ) نیز 2018
,Demb & Wade)اي عنوان کردند. دمب و وید بر تسهیم دانش بین دانشگاهیان نیجریه را هنجارهاي موسسهمؤثرعامل ترینمهم

هاي تعاملی و ترویجی سازمانی را در انجام فعالیتهاياستسینیز حمایت جامعه و عوامل سازمانی مثل رسالت، اولویت و (2012
به نادیده گرفتن وظایف ارتباط با دانشگاه در ساختار و کارکردهاي توانمیاند. علت این امر را دانستهمؤثردانشگاه علمیهیئت

نیز به دلیل سطح پایین تحصیالت و نیز حاکم جهاد کشاورزيمربوط دانست. بعالوه مسئولین سازمان جهاد کشاورزيسازمان 
هاي آموزشی خود ندارند. این امر در فعالیتعلمیهیئتها تمایلی به استفاده از پتانسیل اعضاي نبودن فضاي علمی در سطح سازمان

شده است. هاآنبه هاي خصوصی وابستهها و بخشو تعاونیجهاد کشاورزيهاي به سازمانعلمیهیئتموجب اعتماد پایین اعضاي 
هاي آموزشی کارکنان موجب افزایش در برنامهعلمیهیئتهاي تحقیق تجربه مشارکت اعضاي این در حالی است که طبق یافته

، ، اشرف فازي و همکاران1401هاي آموزش کارکنان خواهد شد. گلدسته و همکاران (به مشارکت در برنامههاآناعتماد و تمایل 
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(Ashraf Fauzi et al., ,Richards)ریچاردزو(2019 نیز به این نتیجه رسیدند که اعتماد و تجربه مشارکت به عنوان عوامل (2014
باشد. بر این اساس براي ایجاد تحرك هاي ترویجی اساتید دانشگاه میبینی کننده رفتار تسهیم دانش و مشارکت در برنامهمهم پیش

نامه همکاري بین شود تفاهمپیشنهاد میعلمیهیئتاي اعضاي مندي از خدمات حرفهجهت بهرهجهاد کشاورزيدر سازمان 
، توانمند، صاحب صالحیت و آشنا به مندعالقهعلمیهیئتکارگیري اعضاء براي بهجهاد کشاورزيسازمانی مابین دانشگاه و سازمان 

هاي آموزش کارکنان ایجاد شود. این امر کارکنان در برنامههاي آموزش ضمن خدمت مسائل، مقررات، وظایف سازمانی و اهداف دوره
هایی خواهد و جو سازمانی مناسب و نیز تمایل به مشارکت در چنین برنامهجهاد کشاورزيبه سازمان هاآنموجب افزایش اعتماد 

شد. 
مشارکت در آموزش کارکنان بهعلمیهیئتسطح متغیرهاي خود کنترلی دیگر عامل تبیین کننده سطوح مختلف تمایل اعضاء 

در این زمینه احساس دین نموده و با اصول اخالقی، شخصیت و علمیهیئتیعنی هرچقدر اعضاء ؛ باشدمیجهاد کشاورزيسازمان 
شود. پونیا مورتی و آسومپتا به سطح باالتر تمایل بیشتر میعلمیهیئتسازگار باشد احتمال تعلق عضو هاآنذاتی هايویژگی

)Punniyamoorthy & Asumptha, ) نیز  به این نتیجه رسیدند که کنترل رفتاري درك شده و رفتار تسهیم دانش اعضاي 2019
,Richards)یچاردزرداري دارند.معنیتأثیرآموزشی مؤسساتدر علمیهیئت نیز به این نتیجه رسید که تسهیم دانش (2014

,Demb & Wadeهاي افراد است. دمب و وید (ها، احساسات، اعتماد و خصیصهانگیزهعواملی مانندتأثیرفرایندي پویاست که تحت 

شخصی و انگیزشی و سابقه در دانشگاه در هايارزش) در پژوهش خود به این نتیجه رسید که عوامل فردي از جمله 2012
است. مؤثردانشگاه هیئتبرون رسانی و تعاملی اعضاء هايفعالیت
منابع 
کارکنـان شـغلی توانمندسـازي درخـدمت ضـمن مجـازي آمـوزش يهادورهنقش).1398(.مزادهشریفو،ا.،گرسلسله.،م،آسیمه

.25- 34صص،3شماره،12دوره،پژوهش هاي ترویج و آموزش کشاورزيمجلهفارس.استانکشاورزيجهادسازمان
کشـاورزي تخصصـی آمـوزش يهـا دورهبهبـود بـر مؤثرهايعامل).1396(ح.پور،علیو،ع.دزفولی،مخبرد.،س.میررحیمی،حاجی

. 110- 129، صـص  41، شـماره  9دوره ،ژوهش مـدیریت آمـوزش کشـاورزي   پـ مجلـه .کشاورزيجهادوزارتکارشناسان
110215.137810.22092/JAEAR.2017.oi:D

مـدت  کوتـاه هـاي آمـوزش ضـمن خـدمت    اصـالح دوره هـاي روشبررسی ).1395(ش.فریمانی،مقدسو،د.س.میررحیمی،حاجی
، 12، دوره علـوم تـرویج و آمـوزش کشـاورزي ایـران     مجلـه  . کارکنان وزارت جهاد کشاورزي از دیدگاه کارشناسان سـتادي 

.215- 231، صص 2شماره 
. تهـران:  در کشـاورزي آوري و نـوآوري بنیـان کشـاورزي: مـدیریت دانـش، فـن     توسعه دانـش ) 1393زاده، ا. (و شریف.،محسینی، س.

انتشارات جهاد دانشگاهی.
مـدیریت  مجلـه . پردازي) از دیدگاه کارکنانارزشیابی آموزش ضمن خدمت طرح تکفا (مهارت واژه). 1391ح. (و آجیلی، ع.،دانایی، م.

:oi.15- 26، صص 9، شماره 4، دوره دولتی 10.22059/jipa.2012.28724D

هـاي  ارزیابی دانش و مهـارت اکتسـابی کارکنـان و توانمنـدي آموزشـگران دوره     ). 1396و نیستانی، م.ر. (،رستمی، ه.، نصراصفهانی، ا.ر.
،10دوره،پـژوهش هـاي تـرویج و آمـوزش کشـاورزي     مجله. آموزش ضمن خدمت سازمان جهاد کشاورزي استان مرکزي

.31- 40صص،1شماره
ضـمن خـدمت و توانمندسـازي کارکنـان     هـاي آموزشبررسی رابطه بین ). 1386و صنعتی، ز. (،زارعی متین، ح.، محمدي الیاسی، ق.

.  88- 116، صص 16، شماره 5، دوره مدیریت فرهنگ سازمانیمجله. کشاورزي استان قم)(در سازمان جهاد
(مورد مطالعـه: نـواحی   OEMشناسی آموزش ضمن خدمت بر اساس مدل آسیب). 1394و خنیفر، ح. (،سادات حسینی، م.، شامی، م.

.1201- 1221ص ، صــ4، شــماره 13، دوره مــدیریت فرهنــگ ســازمانی  مجلــه . وپــرورش اســتان قــم)  آمــوزش
10.22059/JOMC.2016.55434Doi:

در خصـوص کارکردهـاي دانشـگاه (مطالعـه     علمـی هیئـت ). بررسی نگرش اعضـاي  1400زاده، ي. (و مهرعلی،سلیمی، س.، پارسا، ع.
.  1- 19، صص. 1، شماره 13دوره ،آموزش عالی ایرانمجله موردي: دانشگاه شهید چمران اهواز). 

آمـوزش ضـمن خـدمت کارکنـان دانشـگاه      يهـا برنامـه ). ارزشیابی اثربخشی 1396و نادي، م. (،شجاع، ك.، کرمی، م.، آهنچیان، م.ر.
.105- 126، صص 12، شماره 4، دوره توسعه منابع انسانیآموزش ومجلهفردوسی مشهد.
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آموزش ضمن خدمت در رفع نیازهاي آموزشی و رضـایت شـغلی معلمـان ایـران و     تأثیر). بررسی تطبیقی 1395م. (و بهار،،شرفی، م.
.21- 45، صص 1، شماره 7، دوره فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشیآلمان. 
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Abstract
One of the weaknesses of the Staff Educational Programs (SEP) of Jihad –Agriculture Organization (JAO) is the
less use of qualified and expert teachers. The purpose of this research was to investigate the factors affecting the
participation of agricultural and natural resources faculty members in the SEP. This research used a quantitative
paradigm through a survey and conducted in 2021. A sample of 82 out of 110 agricultural and natural resources
faculty members of Urmia University was randomly selected. The research tool was a questionnaire that
designed based on theory of planned behavior. The validity of the questionnaire was confirmed by 5 faculty
members at Urmia University and its convergent validity was confirmed using AVE (0.52-0.73). The reliability
of the questionnaire was calculated by the ordinal theta (0.71-0.90) and CR (0.81-0.95). The results showed that
faculty members have a positive attitude towards SEP, but less than 10% of the faculty members have
participated in pre or in-service SEP. Intention of them to educate the JAO staff is lower than the average. Based
on the ordinal logistic regression analysis, faculty members' intention to participate in the SEP is influenced by
the variables self-control, trust in the JAO, organizational community norms, and the experience of participating
in SEP. Therefore, in order to strengthen the participation of the faculty members in the SEP, it is necessary to
create a cooperation agreement between the universities and the JAO. It is also recommended that these
programs should be strengthened in terms of payments for faculty member and be considered as the faculty
member’s job promotion indicators.

Keywords: Staff educational programs, Theory of planned behavior, Jihad –Agriculture Organization,
Agricultural and Natural Resources faculty members.
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